
 
คําสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที่    207 /2561 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําตารางการเรียนการสอน  

ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561 
------------------------------ 

  เพื่อใหการเตรียมการเรียนการสอนของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ประจําป
การศึกษา 2561 ดําเนินการเปนไปอยางเรียบรอยบังเกิดผลดี เรื่อง การจัดทําตารางเรียนและตารางสอน               
ของนักเรียน ครู อาจารย ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีคําสั่งแตงตั้งขาราชการและลูกจางปฎิบัติหนาที่ ดังนี ้

1. กรรมการอํานวยการ   มีหนาที่  สงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก แกไขปญหาสําคัญ  

กรรมการประกอบดวย 

1. นายสมพร  สุขอราม   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมารินทร กลิ่นเชต ุ  กรรมการ 

   3. นางสาวจุฑามาศ วงษเขียว  กรรมการ 
   4. นายประสงค  ทิพยธานี  กรรมการ 
   5. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  กรรมการ 
   6. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
       7. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 

8. นายสุนัย    ศรีมวง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        9. นางลาวัณย  ถาพันธุ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  2. กรรมการดําเนินการ  มีหนาที่ จัดการดําเนินการในการจัดชั่วโมงเรียน จัดครูเขาสอน  
จัดการเรียนการสอนนักเรียน แกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง ตามหลักสูตรและนโยบาย เปาหมายที่กําหนด กรรมการ
ประกอบดวย 

1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
2. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข  กรรมการ 

   3. นางวริยาภรณ  ธรัชอภิสวัสดิ ์  กรรมการ 
4. นายธีรพงษ  เข็มคง   กรรมการ 
5. นางสาวอนงคนาฏ ปานดวง   กรรมการ 
6. นายภาณุพงศ  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
7. นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 

   8. นางรัชน ี  พุดซอน   กรรมการ  
   9. นายวิษณ ุ  อนบางเขน  กรรมการ  

10. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
11. นางลาวัณย  ถาพันธุ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางเบญจมาภรณ เทียนทอง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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3. กรรมการจัดตารางการเรยีนการสอน มีหนาที่  จัดตารางสอนลงตารางเรียน จัดพิมพ 
ตารางสอนนักเรียนรายบุคคลและรายชั้น และจัดสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม ที่ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 – 12 
ตุลาคม 2561 ประกอบดวย 
 1. นายสุนัย ศรีมวง ประธานกรรมการ 
   2. นางสุชาดา  ยงคเจาะ     กรรมการ 

 3. นางสมปอง ปานเมือง กรรมการ 
 4. นางมัญชุสา ศรีวิเศษ กรรมการ 
   5. นางเบญจมาภรณ เทียนทอง     กรรมการ 
   6. นายจักกฤษณ  สุขรอด      กรรมการ 
 7. นายจักรพันธ ชีวะวัฒนา กรรมการ 
 8. นางสาวศุภรัตน ชํานาญผา กรรมการ 
 9. นายวิทยา อินอยู กรรมการ (กลุมสาระฯ ภาษาไทย) 
 10. นางสุมาลี หมากผิน กรรมการ (กลุมสาระฯ คณิตศาสตร) 
 11. นางสาวอนุธิดา แกวสีมวง กรรมการ (กลุมสาระฯ คณิตศาสตร) 
   12. นางสาวกาญจนา มณีวัลย      กรรมการ (กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร) 
 13. นายณรรตธร คงเจริญ กรรมการ (กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร) 
   14. นางอรชพร  ญานสวาง     กรรมการ (กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร) 
 15. นางสุภาพ นอยจันทร กรรมการ (กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ)
 16. นางสาวกิตติยา ตนกลั่น กรรมการ (กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ) 
 17. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม กรรมการ (กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ) 
 18. นางสาวกนกพร ศรีอําพันธ กรรมการ (กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ) 

 19. ส.ต.ต.หญิงภัทรวดี   มูลดี กรรมการ (กลุมสาระฯ การงานอาชีพฯ) 
 20. นายชัยณรงค เขียวแกว กรรมการ (กลุมสาระฯ สุขศึกษาฯ) 
 21. นางสาวสุนิษา เรืองอยู กรรมการ (กลุมสาระฯ สุขศึกษาฯ) 
 22. นางรัชน ี พุดซอน กรรมการ (กลุมสาระฯ ศิลปะ) 
 23. นางสาวพวงพลอย พรกระแส กรรมการ (หัวหนางาน EP) 
 24. นางลาวัณย ถาพันธุ กรรมการและเลขานุการ 
 25. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 26. นางสาวปทรียา ประสงคทรัพย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ใหครูอาจารยที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฎิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด และให 

บังเกิดผลดีแกทางราชการสืบตอไป     

สั่ง  ณ วันที ่ 18  กันยายน  พ.ศ. 2561 

 

 

(นายสมพร  สุขอราม) 
ผูอํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 


